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 Λευκωςία, 20 επτεμβρίου 2011  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΠΡΟΤ  

 

Τπογράφθκε ςτισ 15 επτεμβρίου 2011, υμφωνία υνεργαςίασ μεταξφ του Πανεπιςτθμίου 

Κφπρου και τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ Κφπρου (ΡΑΕΚ) .  Σθ υμφωνία υπζγραψαν, εκ 

μζρουσ του Πανεπιςτθμίου ο Πρφτανθσ, Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ και εκ μζρουσ 

τθσ Αρχισ ο Πρόεδρόσ τθσ, κ. Γιϊργοσ ιαμμάσ. 

 

κοπόσ του Πρωτόκολλου είναι  θ εδραίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν ανάπτυξθ ςχζςεων μεταξφ τθσ 

δφο οργανιςμϊν, θ προαγωγι των δραςτθριοτιτων ςτον τομζα τθσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, για 

κζματα Ενζργειασ, με ζμφαςθ ςτισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ και θ αξιοποίθςθ των εμπειριϊν 

τουσ προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ του τόπου.  Οι τομείσ ςτουσ οποίουσ κα 

επικεντρϊνεται θ ςυνεργαςία αφοροφν μεταξφ άλλων τθν υποβολι κοινϊν ερευνθτικϊν προτάςεων 

για κζματα που αφοροφν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΡΑΕΚ, τθν εκπόνθςθ διπλωματικϊν μελετϊν και 

διατριβϊν από μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τθσ Πολυτεχνικισ χολισ και τθσ χολισ Θετικϊν και 

Εφαρμοςμζνων Επιςτθμϊν ςε κζματα που αφοροφν τθν ΡΑΕΚ, τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ κακϊσ 

και τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ και φοιτθτϊν ςε εξειδικευμζνα 

προγράμματα εκπαίδευςθσ τθσ ΡΑΕΚ, κακϊσ επίςθσ και προςωπικοφ τθσ ΡΑΕΚ ςε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, εργαςτιρια και εξοπλιςμό τθσ Πολυτεχνικισ χολισ και τθσ χολισ Θετικϊν και 

Εφαρμοςμζνων Επιςτθμϊν για κοινό όφελοσ. 

Οι ςτόχοι του Πρωτοκόλλου δφναται να επιτευχκοφν μζςω τθσ κεςμοκζτθςθσ τθσ Επιτροπισ 

υνεργαςίασ ΡΑΕΚ και Πανεπιςτθμίου, τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των χολϊν του Πανεπιςτθμίου - 
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που είναι ςχετικζσ με κζματα Ενζργειασ - και τθσ ΡΑΕΚ, κακϊσ και τθ διεξαγωγι ετιςιασ Ημερίδασ 

Ενζργειασ, όπου κα παρουςιάηονται κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ. 

 

Όπωσ ανζφερε ο  Πρόεδρόσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ Κφπρου κ. Γιϊργοσ ιαμμάσ το γεγονόσ 

ότι υπογράφουμε ςιμερα μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τθσ 

χώρασ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα που κα οδθγιςει ςε περαιτζρω εμβάκυνςθ των κεμάτων που 

αφοροφν ςτθν ενζργεια, με ςτόχο πάντα το καλό του τόπου μασ. Οι μελζτεσ που κα εκπονθκοφν 

τόνιςε κα πρζπει να αποβλζπουν ςε μία ιςορροπθμζνθ ενεργειακι ςτρατθγικι και για το λόγο αυτό 

χρειάηεται μία διατμθματικι  και διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ. 

 

Ο Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ εξζφραςε τθν 

ικανοποίθςι του για τθν υπογραφι του μνθμονίου, το οποίο κα οδθγιςει ςε πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ 

τεχνογνωςίασ που διακζτουν οι δφο οργανιςμοί, ώςτε να μπορζςουν από κοινοφ  να αναπτφξουν ζνα 

ςφγχρονο ςχεδιαςμό, ςυνειςφζροντασ ςτο να αποκτιςει θ Κφπροσ ενεργειακι επάρκεια που κα 

βαςίηεται κυρίωσ ςτισ ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.  Είμαι βζβαιοσ κατζλθξε ότι θ 

εμπειρογνωμοςφνθ που διακζτει τόςο το Πανεπιςτιμιο Κφπρο, όςο  και θ Ρυκμιςτικι Αρχισ Ενζργειασ 

Κφπρου κα ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςτο να καταςτεί θ Κφπροσ ικανι να ανταποκρικεί δυναμικά ςτα 

νζα δεδομζνα και τισ ενεργειακζσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


